
 
Tokia: Irungo La Salle.          Ordutegia: 9.00 – 13.00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prezioa: 150 euro 
Anai-arreben kasuan, %10eko deskontua. 
2 txandak: %10eko deskontua, 3 txandak: %20eko deskontua 

 
Inskripzioak eta informazioa: 

660.382.674 telefonoan edo alberto@doplay.es  era emaila idatziz. 
Informazio gehiago www.doplay.es edo Facebooken 

INICIACIÓN A LA ROBÓTICA 
 
Tailer honetan ikasiko duzu: 
-Mekanismoak: engranajeak, gurpilak eta ardatzak, palankak eta poleak. 
- Eredu funtzionalak programatzen eta sortzen (ROBOTAK). 
- Ideiak sortzen irtenbide kreatiboak bilatzeko eta taldean lan egiteko. 
 
Elementu fisikoak erabiliko ditugu (motorra, distantzia eta inklinazio 
sensoreak) eta Wedo-ko software espezifikoa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINECRAFT 
 
Minecraft eraikuntza “irekian” oinarritutako joku bat da, Lego digital 
antzeko zerbait non 3 dimentsioko kuboak erabiliz eraikinak egin, zelaia 
miatu, material desberdinak jaso eta tresnak montatu ditzazkegu.  
 
REDSTONEk elektrizitatearekin ematen dizkigun aukera desberdinak 
aztertuko ditugu. Redstonezko zirkuito bat mekanismoak piztu eta 
kontrolatzeko mekanismo bat da. Mekanismo hauekin sistema oso 
errazak (ate automatikoak, argia pizteko etengailua) eta oso konplexuak 
(igogailuak, baserri automatikoak) eraiki ditzazkegu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TAILERRA ADINA Uzt.
6-10 

Uzt. 
13-17 

Uzt. 
20-24 

Robotikara Hastapena LH3-LH4 

Minecraft LH3-DBH4 

Robotika Maila 1 LH5-DBH4 

Robotika Maila 2 DBH1-BTX2 

Bideojokoen Sorkuntza 1 LH5-BTX2 

Bideojokoen Sorkuntza 2 LH5-BTX2 

Proiektu Elektronikoak DBH3-BTX2 
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ROBOTIKA MAILA 1 
 

Robotak mugitu egiten dira, sentitu egiten 
dute eta inguruko seinaleak jasotzen dituzte, 
jokabide adimentsu bat adierazten dute eta 
objektuak manipulatzen ditu. 3 azpisistema 
dira: Mekanika-mugimendua, Sensoreak eta 
Logika-kontrola-programazioa. 
 
Abilidade ezberdinak garatuko ditugun 
proiektuak/txapelketak egiten ditugu: soluzio 
teknikoak, programazioa, estrategia eta talde-
lana (lerrojarraiak, kotxe adimentsua, 
summo, ekorketa eta mahai garbiketa, 
objektuen manipulazioa, zuri-mugikor 
bidezko irismena eta jazarpena…)  
 

ROBOTIKA MAILA 2 
 

Txapelketa bat planteatzen dugu bikoteka: 
Robota puntuak gehitzeko diseinatzen da eta 
aurkariak lor ditzan ekiditea. Hasiera batean 
modu autonomoan funtzionatzen du ondoren 
mandoarekin, programazioa aurretik eginda. 
Lehiaketa aukeratuko dugu (puxtarri handiak, 
txikiak, zilindroak, zaku handiak, zaku txikiak.. 
manipulatzen eta puntuatzeko formak). 

 
PROIEKTU ELEKTRONIKOAK - ARDUINO 
 
Arduino elektronika-plataforma ireki bat da, 
software eta hardware malguetan eta 
erabilterrazetan oinarritutako prototipoak 
sortzea ahalbidetzen duena. Arduinok 
inguruko informazioa jaso dezake sensore-
sortaren bere sarrera-kodeen bitartez eta 
argiak, motorrak eta bestelakoak kontrolatuz 
inguruan eragin dezake.  
 

BIDEOJOKOEN SORKUNTZA 1 (SCRATCH) ETA 2 (KODU GAME LAB) 
 

Scratch doako aplikazioa programazio-ingurune bisual bat da, haurrek euren bideojoko propioak sor 
ditzaten ahalbidetzen duena, historia animatuak eta arte interaktiboa. “Pieza enkajableak” (puzzlea) 
filosofia erabiltzen da eta garapen inguru bat bat-batean beharrezko elementu guztiak ikuskatzeko 
aukera ematen duen: eszenatokia, objektuak eta lengoaia elementuak. Gure bideojoko egingo ditugu 
eta gure ezagutzetan sakonduko dugu, ezagutza matematikoak, logikoak eta espazialak. Komandoak 
erabiliz, algoritmoak garatu ditzakegu nahi dugun efektua edo helburua lortu dezagun. 
 
KODU Game Lab doako aplikazioa programazio-ingurune bisual tridimentsionala da, gazteei euren 
bideojokoak sortzea ahalbidetzen diena. Zerotik hasitako mundu/azpimundu ugari dira posible edo 
aurrez definitu direnak (urazpian, espazialak, eremu mota ezberdinak… tamainua eta mota aukera 
zabala (estentsioa eta konplexutasuna).  
 


